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COMUNICAT DE MITJANS 

BALANÇ ARTÍSTIC I ESTADÍSTIC DE LA 34ena TEMPORADA IBERCAMERA 

 

 Iniciativa privada 

L’acollida que hem tingut per part dels nostres abonats, el públic i la crítica ha estat 

molt satisfactòria. Malgrat que en els últims anys l’oferta de la programació a 

Barcelona ha crescut enormement des de les institucions públiques i parapúbliques, 

l’afició musical barcelonina decideix seguir atorgant a Ibercamera la seva carta de 

naturalesa d’activitat central. Els nivells d’abonament, venta d’entrades i d’ocupació 

s’han mantingut, i continuarem treballant per estar a l’alçada d’aquesta confiança que 

l’afició ens concedeix.  

 Programació de la 34ena Temporada 

A Ibercamera creiem que el compositor i la seva obra és el motiu principal d’existència 

d’una vida musical; per això, treballem per trobar a cada concert l’intèrpret capaç 

d’arribar a l’excel·lència de l’obra programada. La relació directa i continuada en el 

temps amb els artistes ens permet una gran capacitat de maniobra per construir 

programes coherents en les successives Temporades. 

La Temporada d’enguany ha comptat, entre altres referents, amb la sorprenent 

Segona Simfonia de Rakhmàninov interpretada per l’Staatskapelle Weimar i Antonio 

Méndez; l’exemplar Messies de Händel, per Higginbottom i el seu cor d’Oxford Voices; 

la impressionant Segona Simfonia de Mahler, per Gergiev i el Cor Ibercamera de la 

Mireia Barrera; el debut de Karl-Heinz Steffens i la seva bellíssima Heroica de 

Beethoven amb la Philharmonia Orchestra; el Rèquiem de Mozart, de gran naturalitat i 

musicalitat, per János Kovács i el Cor Madrigal; l’emotiva Tercera Simfonia de Brahms, 

per l’Orquestra de París i Daniel Harding. Tots ells són alguns dels exemples d’aquest 

esperit de servei de grans intèrprets cap a les obres programades.  

 La Temporada en xifres: 

- Número d’obres programades: 49 

- Compositors programats: Mompou, Schumann, Grieg, Barber, Txaikovski, 

Rakhmàninov, Chopin, Bach, Beethoven, Schubert, Händel, Liszt, 

Xostakóvitx, Ravel, Vivaldi, Britten, Mahler, Mendelssohn, Mozart, 

Prokófiev, Franck, Brahms, Tárrega, Rodrigo, Albéniz, Granados, Gasull i 

Falla. 

- Total de concerts: 13 (6 a L’Auditori; 6 al Palau de la Música Catalana i 1 a 

Espais Volart de la Fundació Vila Casas). 

- Total d’entrades venudes: 19.909 

- Total d’abonaments de la Temporada 2016-17: 1.202 

- Promig d’ocupació de la Temporada: 82’9%  
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 Temporada 18/19, molt bones expectatives 

La renovació de l’abonament i la captació de nous abonats s’està produint a un ritme 

superior al de l’any passat. Aquest fet ens permet augurar una 35ena Temporada amb 

una magnífica resposta per part del públic.  

 

Barcelona, 5 de juny de 2018 
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